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Sammanfattning 

Sverige är världsledande när det kommer till sjukvård och när det kommer till sopsortering men vad händer när dessa styrkor kombineras? 

Kan det skilja sig i uppfattningar bland vårdpersonal på ett svenskt sjukhus, samt hur ser uppfattningarna ut avdelningarna emellan. 

Denna studie syftar till att granska barriärer och möjliggörare för miljöarbetet på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med fokus på engångsartiklar. Uppsatsen bygger på kvalitativ intervjumetodik och intervjuerna har 

genomförts med fem intervjupersoner på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Resultatet av 

studien visar att anledningen till att engångsartiklar används på avdelningarna är till stor del på grund av hygieniska skäl samt svårigheter 

med återvinning på grund av smittorisk. Respondenterna tar även upp att sterila instrument och patientsäkerhet är viktigare än 

miljöarbete. Studien visar även att det finns skillnader mellan avdelningarna när det kommer till motivationen för miljöarbetet. Andra 

barriärer som upplevdes som problematiska på de båda avdelningarna var bristande kommunikation, okunskap och administration när 

det kommer till att kommunicera och implementera miljöåtgärder. Ekonomi spelar en central roll inom miljöarbetet när det kommer till 

Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ).  Det som respondenterna såg som möjliggörare var mer utbildning, bättre kommunikation, att 

skapa hållbara administrativa mål, tekniska lösningar, budget för miljöarbete och ett starkt stöd på lednings- och chefsnivå. 

 
Abstract 

Sweden is one of the leading countries in the world when it comes to both health care and recycling, but what happens when these two are combined? 

Can it differ among health professionals in a typical Swedish hospital and can it differ in-between departments? This study aims to examine the 
barriers and enablers for environmental work in the emergency department and the emergency care unit at Vrinnevi hospital in Norrköping, with 

focus on disposable health care items. We have conducted qualitative interviews with five respondents at the emergency department and emergency 

care at Vrinnevi hospital. The interviews were designed with the aim to make respondents share their own perceptions and experiences about 
environmental work from a long career in healthcare. Our results suggest that the reason why disposable items are used in the departments is largely 

due to hygienic factors. It is also difficult to recycle in case of infection risk. The respondents stated that sterile instruments and patient safety are 

more important than environmental work. The study also shows that there are differences between the departments when it comes to the motivation 

for environmental work. Other barriers that were perceived as problematic in both departments were lack of attitude towards recycling, administration 

and communication. When it came to communication and implementation of environmental actions, the attitudes between the respondents differed. 
Financial resources also play a central role in the lack of environmental work within “Närsjukvården I östra Östergötland” (NSÖ) (the local health 

care in eastern Östergötland). The enablers that the respondents saw were more education, better communication, creating sustainable administrative 

goals, technical solutions, higher budget for environmental work and strong support at a management level. 
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1. Sammanfattning  
Sverige är världsledande när det kommer till sjukvård och när det kommer till sopsortering men 

vad händer när dessa styrkor kombineras? Kan det skilja sig i uppfattningar bland vårdpersonal 

på ett svenskt sjukhus, samt hur ser uppfattningarna ut avdelningarna emellan. Denna studie 

syftar till att granska barriärer och möjliggörare för miljöarbetet på akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med fokus på engångsartiklar. 

Uppsatsen bygger på kvalitativ intervjumetodik och intervjuerna har genomförts med fem 

intervjupersoner på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping. Resultatet av studien visar att anledningen till att engångsartiklar används på 

avdelningarna är till stor del på grund av hygieniska skäl samt svårigheter med återvinning på 

grund av smittorisk. Respondenterna tar även upp att sterila instrument och patientsäkerhet är 

viktigare än miljöarbete. Studien visar även att det finns skillnader mellan avdelningarna när 

det kommer till motivationen för miljöarbetet. Andra barriärer som upplevdes som 

problematiska på de båda avdelningarna var bristande kommunikation, okunskap och 

administration när det kommer till att kommunicera och implementera miljöåtgärder. Ekonomi 

spelar en central roll inom miljöarbetet när det kommer till Närsjukvården i östra Östergötland 

(NSÖ).  Det som respondenterna såg som möjliggörare var mer utbildning, bättre 

kommunikation, att skapa hållbara administrativa mål, tekniska lösningar, budget för 

miljöarbete och ett starkt stöd på lednings- och chefsnivå. 

Nyckelord:  

Barriärer, Möjliggörare, Sverige, Sjukvård, Ekonomi, Administration, kommunikation, 

utbildning, återvinning och engångsartiklar. 

 

1.1 Abstract  

Sweden is one of the leading countries in the world when it comes to both health care and 

recycling, but what happens when these two are combined? Can it differ among health 

professionals in a typical Swedish hospital and can it differ in-between departments? This study 

aims to examine the barriers and enablers for environmental work in the emergency department 

and the emergency care unit at Vrinnevi hospital in Norrköping, with focus on disposable health 

care items. We have conducted qualitative interviews with five respondents at the emergency 

department and emergency care at Vrinnevi hospital. The interviews were designed with the 

aim to make respondents share their own perceptions and experiences about environmental 

work from a long career in healthcare. Our results suggest that the reason why disposable items 

are used in the departments is largely due to hygienic factors. It is also difficult to recycle in 

case of infection risk. The respondents stated that sterile instruments and patient safety are more 

important than environmental work. The study also shows that there are differences between 

the departments when it comes to the motivation for environmental work. Other barriers that 

were perceived as problematic in both departments were lack of attitude towards recycling, 

administration and communication. When it came to communication and implementation of 

environmental actions, the attitudes between the respondents differed. Financial resources also 

play a central role in the lack of environmental work within “Närsjukvården I östra 



 
 

Östergötland” (NSÖ) (the local health care in eastern Östergötland). The enablers that the 

respondents saw were more education, better communication, creating sustainable 

administrative goals, technical solutions, higher budget for environmental work and strong 

support at a management level.  

Key words: 

Motivation, Barriers, Enablers, Sweden, Healthcare, Economy, Administration, 

Communication, Education, Recycling and Disposable items. 
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Ni har alla gjort en stor insats, 

utan er hade de inte blivit någon kandidatuppsats. 

 

 

  



 
 

2. Ordlista  
EMAS European Eco-Management and Audit Scheme: Europeiska miljöledningssystemet 

och miljörevisionssystemet 

Green Hospital: Hållbara Sjukhus 

Green- HRM Green-Human Resources management: (Hållbar Personalförvaltning)   

NHS National Health Service: Den övergripande vårdmyndigheten i Storbritannien.  

NSÖ: Närsjukvården i östra Östergötland  

TPB Theory of planed behaviour: teori om planerat beteende 
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3. Introduktion  
Miljö och hälsa är två av vår tids stora frågor. Folkhälsa och miljöpåverkan hör ihop och kan 

påverka varandra i både positiv och negativ riktning. Förändrade klimatförhållanden och ett allt 

mer turbulent klimat runt om i världen gör att sjukdomar lättare sprids och kan bli svårare att 

få bot på (SLU, 2012). Denna förändring påverkar den globala hälsovårdssektorn negativt, 

vilket kommer att skapa negativa konsekvenser på miljön då fler söker sig till sjukvården och 

mer avfall genereras. Avfallshanteringen har en stor roll i att minimera risken för sjukvårdens 

negativa miljöpåverkan, något som många sjukhus ser som viktigt i sitt miljöarbete (Azmal, 

et.al. 2014).  

När det kommer till sjukvård ses Sverige som ett föregångsland. Enligt en internationell 

jämförelse av kvalitén på sjukvård i tolv olika länder inom och utanför EU, så hamnar Sverige 

i topp. Jämförelsen genomfördes av Sveriges kommuner och landsting för att undersöka hur 

kvalitén på den svenska sjukvården står sig internationellt (Sveriges kommuner och landsting, 

2018). Även inom återvinning ses Sverige som ett föregångsland. Inom vården består avfallet 

till stor del av plast, kartong, aluminium och andra metaller (Petre et al. 2019). Material som i 

sig är relativt enkla att återvinna, men i samband med vårdanvändning blir många olika 

förpackningar och engångsartiklar svåra och farliga att återvinna (SCB, 2019). Detta eftersom 

avfall från vården har större potentiell risk för olika typer av skador och infektioner än någon 

annan bransch (Azmal, et. al. 2014). På grund av risken med kontamineringen, måste allt som 

varit i patientkontakt klassas som farligt avfall och måstes skickas direkt till förbränning och 

kan därför inte kan återvinnas.  

Region Östergötland har som mål att till 2022 bli certifierad enligt ISO 14001. Arbetet mot 

certifieringen sker successivt enligt en tidsplan, och innefattar även Vrinnevisjukhuset (Region 

Östergötland, 2018.a). I dagsläget är folktandvården och barn- och kvinnocentret certifierade 

enligt ISO 14001, men det är mycket kvarstående jobb innan hela regionen blir certifierad. För 

att nå målet måste alla 12 000 personer som jobbar inom regionen verkligen vara redo att kavla 

upp ärmarna på engångsrocken och göra det arbete som behövs. För enligt regionen är planen 

att alla 12 000 medarbetare inom regionen, ska bidra och göra små enkla saker för miljön 

(Region Östergötland, 2016). Denna studie syftar till att få en djupare inblick i vilka barriärer 

och möjliggörare det finns inom källsortering och sophantering på två avdelningar på 

Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Under det senaste året har akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen i Norrköping flyttat in i nybyggda lokaler. Med flytten så ska nya 

arbetssätt implementeras, bland annat att jobba mot ett modernare arbetssätt. Flytten av 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen har givit mottagningen en nystart och 

förändringsarbetet har påbörjats (Rofors & Wintland, 2018).  

  



 
 

3.1 Syfte  
Studien syftar till att redogöra för barriärer och möjliggörare inom miljöarbetet på 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.  

 

Frågeställningar: 

• Hur ser attityderna till miljöarbetet ut? 

• Vilka barriärer upplevs försvåra arbetet med återvinning? 

• Vilka möjliggörare upplevs underlätta arbetet med återvinning? 

  



 
 

4. Bakgrund  
Ansvaret för den svenska vården delas upp i följande tre delar: staten, regioner och kommuner 

(Kliniska studier Sverige, 2016). Staten, i form av socialdepartementet bär det yttersta ansvaret 

för vården i Sverige. Deras ansvar är att uppfylla målen från regeringen och riksdagen när det 

kommer till hälso- och sjukvårdspolitik. Socialdepartementet tar även fram den övergripande 

budgeten utifrån Regeringens förslag. Sverige är indelat i 21 regioner som bär det 

administrativa ansvaret för att medborgarna i regionen ska få en bra sjukvård. Det är folkvalda 

politiker som styr regionen och regionfullmäktige bär ansvaret på regional nivå. Sedan är det 

regions styrelsen som samordnar de olika delarna i regionen, exempelvis ekonomi och sjukvård. 

Kommunerna har ansvar för vården av personer med psykiska och fysiska 

funktionsnedsättningar, vård av äldre, att ge stöd åt patienter som har blivit färdigbehandlade 

och utskrivna från sjukhus samt skolhälsan. Kommunstyrelsen som är valda av medborgarna i 

kommunen har det främsta ansvaret för kommunens ekonomi och att fördela resurser, vilket 

påverkar bland annat Vrinnevisjukhusets budget (Kliniska studier Sverige, 2016).  

Inom Region Östergötland så finns ett arbete med fokus på att förebygga ohälsa och minska 

sjukdom i regionen. Att bidra med en hållbar utveckling är ett av regionens ansvarsområden. 

Genom att jobba för en giftfri och klimatneutral organisation så ska regionen värna om en miljö 

där framtida generationer har en hälsosam miljö att leva och bo i (Region Östergötland, 2018.b). 

För att kunna skapa en klimatneutral miljö i regionen arbetar Region Östergötland med att 

kompensera för de fasta utsläpp som inte går att ändra på, exempelvis transporter inom vården. 

Vidare arbetar Region Östergötland aktivt med att fasa ut farliga produkter och ämnen för att 

nå en giftfri miljö (Region Östergötland, 2018.b). De miljömål som påverkar akutmottagningen 

och akutvårdsavdelningen är klimatsmart verksamhet, giftfri verksamhet och miljöcertifierad 

verksamhet och är framtagna av Region Östergötland. (Region Östergötland, 2019.c (se bilaga 

1.)). Den främsta miljöpåverkan från Vrinnevisjukhuset kommer idag från avfall, 

förbrukningsmaterial, transporter och resor, läkemedel, medicinsk utrustning, lustgas och 

anestesigaser. För att minska påverkan från dessa har Region Östergötland har beslutat att se 

över olika upphandlingar samt att följa upp de hållbarhetskrav som ställs (Region Östergötland, 

2018.c). 

I klimatbokslutet för Region Östergötland från 2016 har fokus bland annat legat på placering 

av ekonomiska resurser. Här har social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet förts fram som 

en viktig del att satsa på i verksamheten. Regionen ska bland annat avstå från att investera i 

företag som exploaterar jorden på ett ohållbart sätt, utvinner eller producerar olja, kol eller gas. 

Regionen vill utifrån detta skapa en bredare miljöhänsyn (region Östergötland, 2016). 

Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ) bedriver sjukvården utifrån arbetsmiljö, vårdmiljö 

och säkerhet vilket gör att livscykelsperspektivet på förbrukningsartiklar inte alltid kan 

prioriteras. Förbruknings- och engångsartiklar så som plastmuggar, plasthandskar och 

plastförkläden m.m. är inte alltid lämpliga att byta ut till flergångsprodukter som i ett 

miljömässigt perspektiv är bättre, men utifrån ett hygienperspektiv sämre. Ett sätt att komma 

runt problemet med avfall från engångsartiklar är att ändra upphandlingen och inköpen så att 

produkter gjorda av förnybara material köps in istället, samt välja lokala producenter för att 



 
 

minska utsläpp från transport. En stor del av det avfall som Vrinnevisjukhuset producerar kan 

inte källsorteras på grund av risk för smitta och måste gå direkt till förbränning. (Region 

Östergötland, 2019.a).    

Akutmottagningen i Norrköping har sedan mars 2018 flyttat in i nya lokaler. Med flytten så har 

även arbetssättet mot patienter ändrats. Till exempel har ett nytt bedömningssystem 

implementerats för att minska vårdköerna. Mottagningen är i ett förändringsstadium där 

moderniserat arbetssätt och förbättringsarbete ligger i fokus. Akutmottagningen har i nuläget 

154 medarbetare fördelat på undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, 

vårdplatskoordinatorer, personalansvariga, IT-ansvariga och verksamhetsutvecklare (Rofors & 

Wintland, 2018). 

  



 
 

5. Vetenskaplig litteratur  
I detta kapitel redogörs det aktuella forskningsläget kring barriärer och möjliggörare med 

sopsortering inom sjukvården, samt förankrar vår studie till tidigare vetenskap. De sju 

internationella artiklarna som relaterar till vår studie kommer jämföras med vårt resultat. Dessa 

artiklar kommer tillsammans med vår insamlade empiri att bli grunden för vår uppsats. Kapitlet 

avslutas med en framställning av hur våra identifierade teman beskrivs i vetenskapen.  

5.1 Litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen är att få en överblick av forskningsområdet, placera in vår studie 

i en vetenskaplig kontext samt skapa en grund för analysen av vår egen empiri. Enligt David 

och Sutton (2011) består en litteraturundersökning av två delar; själva litteratursökningen och 

analysen av litteraturens innehåll. Under litteratursökningen har avgränsningen till databaserna 

Scopus och Google Scholar gjorts, eftersom de är databaser som består av många vetenskapliga 

artiklar från tidskrifter. Genom att göra avgränsningen till internetbaserade artiklar har 

litteratursökningen enbart utförts på internet. I jämförelse med böcker är artiklar ofta kortare 

och mer fokuserade (David och Sutton, 2011), därför analyseras enbart artiklar kopplat till vår 

studie. Eftersom en medveten avgränsning till internetkällor är gjord så kan studien ha missat 

artiklar som enbart finns i tryckt format. Vi ser dock inte detta som ett problem med tanke på 

vår valda tidsavgränsning. Avgränsningen till artiklar som är publicerade under de senaste 15 

åren, gör att vår litteraturanalys ger en mer aktuell bild av forskningen. Eftersom artiklar ofta 

omfattar även tidigare forskning så har studien inte helt missat äldre relevant forskning inom 

forskningsområdet (David och Sutton, 2011). Sökorden som valdes ut har samlats in från 

tidigare studier inom området, och dessa sökord har använts i olika kombinationer för att få 

fram artiklar. Under tiden som litteratursökningen utfördes har även en inofficiell sökbilaga 

utförts. Detta för att båda författarna av studien skulle vara medvetna om hur artiklarna hittats. 

Sökord: hospital, recycling, nudging, behaviour, disposable, attitudes, behaviour patterns, 

sustainability, ecological awareness. 

5.2 Analysmetod  
Till analysen av litteraturen har vi utfört en kvalitativ textanalys. Anledningen till valet av 

metod är att David och Sutton (2011) menar att analys av sekundära data i form av text är en 

kvalitativ analys. Hearts (1998) utgår från fem steg för analys av text. Först definieras 

parametrarna, genom att se hur författarna identifierar tema för området. Sedan sker en 

klassificering av artikelns resultat, genom att studera studiens innehåll och val av inramning. 

Det tredje steget är argumentationsanalys, där argumenten i artikeln analyseras. Efter det 

kommer organiseringen av vilka teorier som lyfts fram. Det sista steget i analysen är att skapa 

en sammanfattning av texten utifrån de övriga stegen i analysen, den tar även upp den centrala 

analysen i uppsatsen som kommer att beskriva området. David & Sutton (2011) tar upp Hearts 

metod som en rekommendation för att använda till en kvalitativ textanalys, de fem 

frågekomplexen går in i varandra och det är bra att börja med, då de har en formell 

analysstruktur. Vi har i stora drag inspirerats av Heart (1998) och sammanfattat hans steg i tre 

kategorier, vilket resulterade i följande analyssteg; 



 
 

1. Tematisering av artiklarnas innehåll. I analysens första steg studerades de sju artiklarna 

och återkommande teman identifierades, för att se hur författarna valde att identifiera tema för 

området. Teman som hittades i det här steget var attityder, administration, kommunikation, 

utbildning och ekonomi.  

2. Analys av resultat i artiklarna. I detta steg undersöktes artiklarnas teman, som 

identifierades i steg ett, samt delades upp utifrån attityder, barriärer och möjliggörare.   

3. Sammanfattning av likheter och skillnader i artiklarna. Sist valdes det ut vilka områden 

i artiklarna som var mest användbara baserat på de olika artiklarnas helhet och 

användningsområde för studien. Utifrån analysen har vi fått en bild av kunskapsluckor inom 

området samt i vilka frågor som vår studie tar avstamp från. 

 

5.3 Sammanfattning av likheter och skillnader i artiklarna 
Utifrån de artiklar vi har valt ut och analyserat har vi jämfört och konkretiserat artiklarna med 

varandra genom att gå igen de vanligaste barriärerna och möjliggörarna som framkommit och 

kategorisera in artiklarna utifrån detta. När det kommer till barriärer som understryks i de olika 

artiklarna så är några av dem vanligt förekommande. Barriärerna undersöks och beskrivs på 

olika sätt av författarna. Kategoriseringen av vad som är en barriär och vad som är en 

möjliggörare är komplex, eftersom den baseras på vår uppfattning som granskare. Vi har ändå 

valt att göra denna uppdelning eftersom en möjliggörare är en lösning medan en barriär är ett 

problem.  

Artikeln av Azmal et al. (2014) belyser vikten av att röra sig mer mot hållbara sjukhus med 

hjälp av administrativa lösningar, ledarroller, hantering av avfall och bedömningar av 

miljöpåverkan från sjukvården genom att diskutera dessa ämnen utifrån tidigare litteratur. 

Grose et al. (2012) studie hade fokus på att undersöka problem med införandet av 

förändringsstrategi kopplat med beteende för att förbättra hanteringen av avfall på sjukhus. 

Studien av Petre et al. (2019) syftar till att dokumentera kanadensiska kirurgers upplevelser av 

attityder och barriärer när det kommer till miljöarbete, avfallshantering och hållbarhetsinsatser. 

Pinzonea et al. (2016) undersöker Green-HRM för att se hur hållbar bemanning kan förbättra 

miljöarbetet inom NHS. Toudor et al.  (2007.a) hade som syfte i sin studie att undersöka 

beteende kring miljöarbete genom att identifiera mellanrummet kring handling och beteende i 

Storbritanien NHS. Den andra studien som är skriven av Toudor (2007.b) syftade till att 

utveckla föregående studie (Turdor et al. 2007.a) genom att undersöka nyckelfaktorer som kan 

påverka beteenden vid återvinning för att föreslå strategier för att förbättra beteendet hos 

personalen. Vogt et al. (2014) undersöker hur implementeringen av ett återvinningssystem för 

plast fungerar genom att undersöka attityder kring återvinning hemma och på jobbet samt vilka 

barriärer och möjliggörare som upplevs kring detta.  

Bland de studier som vi analyserat har samtliga artiklar belyst vikten av vidare studier inom det 

avgränsade vetenskapsområdet. Större delen av de studier som vi analyserat har varit 

kvantitativa studier, med stora mängder empiri i form av enkäter. Kvantitativa studier beskrivs 

dock som problematiskt av bland annat Azmal et al. (2014), Petre et al. (2019) och Pinzonea et 



 
 

al. (2016) eftersom mer fokus bör läggas på fallstudier, för att på så sätt få en bättre bild av vad 

som fungerar på specifika sjukhus eller avdelningar. Det är den här kunskapsluckan som vår 

studie syftar till att fylla. Genom att utföra kvalitativa intervjuer fick studien en djupare analys 

av vilka problem som ligger bakom de barriärer och möjliggörare som beskrivs i de kvantitativa 

studierna. Många av författarna tar även upp den geografiska avgränsningen som en felkälla på 

grund av att den varit för stor. Vogt et al. (2014) menar på att empirin i deras studie ger en 

generaliserande bild av sjukvården i Tyskland på grund av att då det är en så stor bransch är det 

svårt att gå in på djupet med en kvantitativ metod. Utifrån de artiklarna som vi analyserat har 

det visat sig att denna studiens syfte och metod är relevant för att utveckla det nuvarande 

forskningsläget med fokus på barriärer och möjliggörare för miljöarbete på sjukhus. De teman 

som identifierats beskrivs mer ingående i följande del av kapitlet.   

5.3.1 Attityder 
Attityder är av väsentlig betydelse för ett fungerande miljöarbete. Attityder är något som 

människan skapar utifrån normer och generella uppfattningar, och ligger som grund i allas 

beteenden (Grose et al. 2012). Det är inte alltid som dessa attityder bidrar med någonting 

positivt. När det kommer till sopsortering på sjukhus påpekar samtliga av våra analyserade 

artiklar vikten av attityder. Å ena sidan beskrivs attityd som en central del i en hållbar hantering 

av avfallet av Vogt et al. (2014), medan å andra sidan Grose et al. (2012) och Toudor (2007.a.b) 

beskriver den som en direkt barriär som står i vägen för målet. Vogt et al. (2014) ser på attityden 

som själva grunden, och barriärer som en påverkningsfaktor. Detsamma gäller normer som 

enligt Azmal et al. (2014) är grunden i kulturella värderingar. Grose et al. (2012) menar att 

förändringen av en norm enbart kan ske om den som analyserar normen och den som agerar 

utifrån normen är medveten om den. Attityder kan även ses som en möjliggörare, exempelvis 

menar Tudor et al. (2007.a) att beteende och handling kopplas ihop med hur avfallssortering 

prioriteras, samt att medvetenhet och engagemang bland personal är en viktig faktor för ett 

lyckat miljöarbete. Tudor et al. (2007.a.b) menar att Theory of Planned Behaviour (TPB) är ett 

användbart verktyg för att styra personalen, samt gynna förändringar i beteende och handling. 

En annan metod som kan appliceras på liknande sätt är Green Human Resource Management 

(Green- HRM) (Pinzonea et al. 2016). Pinzonea et al. (2016) studie visade på goda resultat 

utifrån användandet av Green-HRM då metoden visades ha en stor inverkan på det kollektiva 

beteendet eftersom möjligheten att engagera sig i miljöfrågor blev större. Ju större möjlighet 

personalen får att engagera sig i miljöfrågor på inom vården, desto mer miljöarbete blir gjort 

enligt Pinzonea et al. (2016). 

5.3.2 Administration  
En av den vanligaste förekommande barriären för ett förbättrat miljö- och hållbarhetsarbete 

inom sjukvården är administration (Petre et al. 2019; Pinzonea et al. 2016; Tudor et al. 

2007.a.b). Tudor et al. (2007.a.b) förklarar att det finns problem inom National Health Service 

(NHS) att följa nationella policydokument. Pinzonea et al. (2016) beskriver ett annat problem 

med administration. De tar upp att administration påverkar engagemanget negativt hos anställda 

om det inte sköts på ett effektivt sätt. Av de författare som tar upp administration som en barriär 

beskrivs den som bristande ledning. Till exempel tar Petre et al. (2019) upp problematiken kring 

hur bristande ledarskap inom vården påverkar hanteringen av avfallet negativt. Författarna 

påpekar att det är viktigt att föregå med gott exempel för att skapa en hållbar 



 
 

återvinningsmentalitet även på administrativ nivå. Azmal et al. (2014) beskriver 

administrationen som en miljöbov på grund av alla kontorspapper. Resterande artiklar tar upp 

administration men då enbart som en möjliggörare (Azmal et al. 2014; Grose et al. 2012; Petre 

et al. 2019; Pinzonea et al. 2016; Tudor et al. 2007.a och Vogt et al. 2014). Azmal et al. (2014) 

beskriver administrationen som en lösning till att skapa hållbarare normer på arbetsplatsen 

genom bland annat starkare policydokument och starkare hängivelse för miljöfrågan på chef- 

och ledningsnivå. Även miljöcertifieringar togs upp av Petre et al. (2019) och Vogt et al. (2014) 

i form av EUs miljöcertifiering EMAS.  Petre et al. (2019) anser att EMAS-certifieringen har 

fungerat bra på tyska sjukhus då de anställda fick en mer positiv attityd mot sophanteringen. 

Vogt et al. (2014) menar att det väsentliga inom administration är information, logistik och 

feedback, vilket även stöds av Azmal et al. (2014). Samtliga artiklar tog upp att det måste finnas 

en stark ledning, som uppmuntrar till miljöarbete för att sophanteringen ska fungera. 

5.3.3 Kommunikation   
I de vetenskapliga artiklarna såg vi att flera av författarna beskrev kommunikation som en 

barriär. Enligt Grose et al. (2012) var det svårt för vårdinstitutionen att förse medarbetarna med 

uppdaterad och nödvändig information om hanteringen av sopor. I studien skriven av Tudor et 

al. (2007.a) beskrivs kommunikation tillsammans med administration och normer som en av de 

främsta faktorerna att begränsa källsortering inom det brittiska sjukvårdsystemet. Flera av 

artiklarna ansåg även att en ökad kommunikation inom organisationen ger positiva resultat och 

anses vara en möjliggörare. En bra kommunikation och feedback inom organisationen mellan 

chefer och anställda har visat på ett ökat deltagande och ett ökat miljövänligt beteende (Vogt et 

al. 2014). Tudor et al. (2007.a) studie visar på att en positiv förändring är möjlig genom att 

förbättra kommunikation av miljöarbete genom policys i samband med utbildning. De tar även 

upp vikten av att välja effektiva och formella kommunikationsvägar, exempelvis genom möten, 

information och mejl över intranät eller mer informella sätt exempelvis när personalen 

diskuterar ämnet med varandra (Tudor et al. 2007.a). Grose et al. (2012) lyfter att ett konstant 

informationsflöde från personal upp till chefer är viktigt för att kunna utvärdera de åtgärder som 

gjorts. Petre et al. (2019) anser att den administrativa avdelningen och cheferna på sjukhuset 

ska informera medarbetarna om avfallshanteringen. Både Azmal et al. (2014) och Grose et al. 

(2012) tar upp hur sjukhus kan utveckla sin kommunikation genom att titta på hur andra 

avdelningar och utomstående organisationer har gjort och ta lärdom från dem. 

5.3.4 Utbildning 
Petre et al. (2016) och Vogt et al. (2014) beskriver att otillräcklig utbildning är en barriär. 

Otillräcklig utbildning beskrivs till viss del även av Azmal et al. (2014) som en barriär, men 

mer som en administrativ sådan. Bristen på instruktioner och deltagande på interna 

miljöutbildningar tas upp som ett problem, men även att informationen oftast kommer ut under 

korta briefings för personalen (Vogt et al. 2014). Utbildning ses även i fler av studierna som en 

nyckelfaktor för att lyckas och att kunna utveckla miljöarbetet på sjukhus. I studien av Vogt et 

al. (2014) har det bland annat visat sig att personal som kunde relatera och förstod 

livscykelsperspektivet av engångsartiklar var mer benägna att källsortera än andra. Författarna 

skriver även att all personal bör ta del av utbildningar som handlar om hur man hanterar farligt 

avfall, främst ur miljö och arbetsmiljösynpunkt (Vogt et al. 2014). Utbildning om hur hantering 

och underhåll av återanvändbara produkter och avfallsseparation görs bäst via 



 
 

hållbarhetsutbildningar (Azmal et al. 2014). De kom även fram till att utbildning i relation med 

en administrativ förbättring ansåg som en möjliggörare (Azmal et al. 2014). Studien av Petre et 

al. (2019) visade att formella och informella utbildningar spelade en stor roll i att utveckla 

personalens kunskaper. Personalen ansåg sig själva vara kunniga inom området vid 

undersökningen, men i själva verket begicks många misstag med källsorteringen på grund av 

okunskap (Petre et al. 2019). Ett annat tema som togs upp som möjliggörare var bland annat 

hur ansvarsfördelande, specialutbildning inom miljö och möjligheten för personal att frivilligt 

bidra till att öka miljöengagemanget hos ansvarig personal och bli en drivkraft för att engagera 

fler i personalgruppen (Tudor et al., 2007.a). 

5.3.5 Ekonomi  
Enligt Azmal et al. (2014), Grose et al. (2012) och Petre et al. (2019) är ekonomiska barriärer 

de barriärer som påverkar mest. Utan tillräckliga ekonomiska resurser kan det bli svårt med 

både utbildning, administration och kommunikation. Azmal et al. (2014) beskriver att en av de 

största barriärerna med att utveckla hållbara sjukhus och att personal ska engagera sig i 

hållbarhetsfrågor på alla nivåer, är främst bristen på ekonomiska resurser. Det är även något 

som Grose et al. (2012) tar upp i sin studie. Det handlar främst om vad som ska prioriteras; dyra 

inköp av medicinsk utrustning som är bättre för miljön, eller vården av patienter. Författarna 

förklarar även att produkternas priser påverkar inköpen vilket är ett problem som vårdpersonal 

och ansvariga ställs inför (Grose et al. 2012). Ekonomin styr även hur utbildningar prioriteras 

och hanteras (Petre et al. 2019). Även om Azmal et al. (2014) tar upp ekonomi som barriärernas 

barriär i arbetet med förbättringar inom sjukvården, ses ekonomi även som den största 

möjliggöraren. Hållbar ekonomi i samband med starkt engagemang anses som en av de 

viktigaste delarna för att bygga upp hållbara sjukhus (Azmal et al. 2014).  Tudor et al. (2007.a) 

anser att ekonomiska styrmedel som avgifter, skatter eller reglerat handelssystem skulle kunna 

vara en möjliggörare för sjukvårdens miljöarbete. Ju större budget ett sjukhus har desto större 

chans finns det att miljöarbete prioriteras (Tudor et al. 2007.a). En annan barriär för 

miljöarbeten på sjukhus som tas upp av Azmal et al. (2014) är tidspressen inom sjukvården då 

vårdpersonalen måste prioritera patientvård framför miljöarbete. Ett sådant exempel är 

källsortering, istället för att personalen lägger tid på att sortera avfallet så går det mesta till 

brännbart direkt (Azmal et al. 2014).  



 
 

6. Metod  
Kapitlet nedan förklarar studiens valda metod samt dess urval och reliabilitet. Studien har 

använt sig av källorna Bryman, (2018), Kallio et al. (2016), Kvale & Brinkmann (2014), Justen 

& Mik-Meyer (2010) och Torst, (2010) för att förankra valet av metod i vetenskap.  

6.1 Individuell semistrukturerad kvalitativ intervju  
Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer till denna uppsats. Semistrukturerade 

intervjuer är en flexibel metod som gör att studiens frågeställning och syfte kan besvaras (Kallio 

m.fl. 2016). Denna metod skapade möjligheten för en naturlig interaktion med respondenterna 

och utrymme för improvisation samt följdfrågor inom det valda ämnet. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer syftar till att beskriva och förstå respondentens upplevelser av 

utvalt ämne. Det ger även författaren en utgångspunkt till att analysera tydliga åsikter och vad 

som sägs mellan raderna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

6.2 Avgränsning 
I Östergötlands län är visionen att hälso- och sjukvården ska vara av hög kvalitet, tillgänglig 

och att alla medborgare ska känna sig delaktiga. Vrinnevisjukhuset är det näst största sjukhuset 

i länet med sina 2400 medarbetare (Region Östergötland, 2019.b). Liknande vetenskapliga 

studier med miljöfokus har tidigare utförts på US i Linköping (Mikhaylevskaya, 2018), men 

inte på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. När det kommer till val av avdelning har vi valt att 

inrikta oss på Akutmottagningen och Akutvårdsavdelningen. Detta för att de har ett högt 

vårdtryck och har öppet dygnet runt, vilket resulterar i mycket engångsavfall. Vi har haft en 

kontaktperson på Vrinnevisjukhuset och av denne fått intrycket att det finns en del begränsande 

faktorer angående källsortering av engångsartiklar.  

6.3 Val av respondenter 
Urvalet av respondenter är grundat på studiens syfte, där olika medarbetare på 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen med olika arbetsuppgifter och relation till 

miljöarbetet får beskriva vilka barriärer och möjliggörare som finns med källsortering. Urvalet 

av respondenter har skett via en kontaktperson på Vrinnevisjukhuset och studien innefattar 

totalt fem respondenter. Respondenterna som är valda till studien är en Miljösamordnare, två 

Vårdenhetschefer och två Undersköterskor som båda har miljöuppdrag utanför sin 

underskötersketjänst på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen. Undersköterskan med 

miljöansvar från akutvårdsavdelningen har intervjuats för att de två avdelningarna kommer att 

dela personalutrymmen och det kommer även ske ett större samarbete mellan miljöansvarige 

på akutmotagingen och miljöansvarige på akutvårdsavdelningen. Miljösamordnaren arbetar 

även som verksamhetsutvecklare för NSÖ, och har hand om totalt nio kliniker inom NSÖ varav 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen är två av dem. Vi valde att intervjua 

vårdenhetscheferna eftersom det är en yrkesroll som är lokaliserad på mottagningen, och har en 

närmare kontakt med de medarbetare som jobbar på plats jämfört med exempelvis 

miljösamordnaren som jobbar mer administrativt. Även om enhetscheferna inte har miljö som 

huvudfokus kommer ändå detta urval att bidra med en bredare bild kring hur attityderna ser ut 

bland medarbetarna. De båda undersköterskorna jobbar nära patienter och har erfarenhet av hur 

miljöarbetet och källsorteringen ser ut i dagsläget på de två klinikerna. Båda har även ett 



 
 

miljöuppdrag och nära kontakt med miljösamordnaren. Utifrån urvalet fick studien en bred 

överblick kring motivationsfaktorerna för miljöarbetet på akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset med fokus på engångsartiklar. En bredare grupp 

med olika yrkesroller resulterar i en bredare bild av hanteringen jämfört om vi enbart tittat på 

undersköterskor som jobbar mer operativt eller enbart chefer som jobbar mer administrativt.  

De valda respondenterna är relevanta på grund av avgränsningen till akutvårdsavdelningen och 

akutmottagningen. Dessa fem personer har insikt och ansvar över att miljöarbetet ska fungera 

samt kan ge en bra övergripande bild av miljöarbetet på klinikerna. Som författare är det nyttigt 

att vara kritisk mot sin egen studie. Vår intervjustudie är utförd på en mindre grupp människor 

som är anställda på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen. Deras uppfattningar och 

uttalanden om miljöarbetet på de olika avdelningarna är enbart individuella uppfattningar och 

uttalanden och svarar därmed inte för samtliga medarbetare på avdelningarna. Samtliga 

respondenter har någon typ av ansvarsposition inom miljö och administration vilket är viktigt 

att ta i beaktande som läsare. En undersköterska utan miljöansvar kan ha en annan uppfattning 

av miljöarbetet jämfört med undersköterskan som har miljöansvar. 

6.4 Genomförande av intervjuer  
Vid valet av plats och tid för intervjuerna fick respondenterna själva bestämma för att vara 

tillmötesgående och att göra det så enkelt som möjligt för respondenten att delta i studien. 

Genom att göra detta anpassade vi oss även till deras tider och vi kunde få fler respondenter 

som var villiga att ställa upp. Intervjuerna tog i mellan 30–50 minuter att genomföra och båda 

författarna medverkade under samtliga intervjuer. Inspelningen av intervjuerna gjordes ifrån en 

dator och en telefon för att försäkra oss om att minst en inspelningsmetod fungerade under hela 

intervjun. Frågorna i intervjuguiden ställdes i kronologisk ordning till samtliga respondenter, 

och följdes upp av ytterligare frågor för att fördjupa konversationen. Det gav oss möjligheten 

att väva in tidigare vetenskap i intervjun på ett passande sätt (Bryman, 2018). Tabellen nedan 

(tabell 1) visar våra respondenter, datum för intervjun samt intervjuernas längd.    

Tabell 1 

Yrkesroll:  Miljösamordnare  Vårdenhetschef 2  Undersköterska 1 

Akutmottagningen 

Undersköterska 2 
Akutvårdsavdelningen 

Vårdenhetschef 1 

Tid:  50 minuter 30 minuter 30 minuter 30 minuter 30 minuter 

Plats:  Vrinnevisjukhuset Vrinnevisjukhuset Vrinnevisjukhuset Vrinnevisjukhuset Vrinnevisjukhuset 

Datum:  18 mars 2019 3 april 2019 21 mars 2019 3 april 2019 21 mars 2019  

Tabell 1, visar våra respondenters yrkesroll, samt när intervjun tog plats och hur länge den varade.  

6.5 Bearbetning av material  
Det är viktigt att göra en tydlig transkribering för att ha en hög reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi har valt att ta med respondentens svar ordagrant och i ordföljd. Vi har valt att inte ta 

med de pauser som uppstod eller eventuell ironi och skratt, då vi enbart är intresserade av 

respondentens uppfattningar kopplat till vårt syfte. För att validera transkriberingarna, undvika 

misstolkningar av vårt material, samt öka reliabiliteten av vår studie har vi efter varje enskild 

transkribering av en författare bytt med den andra för att säkerställa att transkriberingarna utförs 

på ett enhetligt sätt, detta rekommenderades av (Kvale & Brinkmann, 2014; Torst, 2010). 



 
 

Respondenternas argument har bearbetats in i analysen tillsammans med tidigare forskning 

inom området, för att jämföra med vetenskapliga studier och visa likheter av barriärer och 

möjliggörare. 

6.6 Analysmetod 
Vid analys av intervjumaterialet har vi gjort följande steg utifrån Brymans (2018) användning 

av en kvalitativ dataanalys. Samtliga tematiseringar och kategorisering utfördes genom en 

färgkodning i Microsoft Word online.  

 

1. Tematisk analys. Det här gjordes under följande teman; attityder, administration, 

kommunikation, utbildning och ekonomi. Ovanstående teman är även de centrala delarna i den 

vetenskapliga litteratur som vi analyserat och kopplar därför väl samman studiens empiri med 

forskningsläget. Metoden kan anses vara problematiskt eftersom vi redan var medvetna om 

forskningsläget, då det kan ha påverkat vårt val av respondenternas argument. De kan ha lett 

till att vissa centrala argument som ej har speglats i vetenskapen har valts bort i resultatdelen 

av studien.    

2. Valt av argument. Som steg två har vi utifrån teman valt ut de huvudargument som 

framkommit under intervjuerna, samt var återkommande argument hos respondenterna.  

3. Kategoriserat i koppling till studiens syfte. I det här steget har argumenten kategoriserades 

in som barriär eller möjliggörare. 

6.7 Etiskt hänsynstagande och GDPR 
För att undvika att känslig information publiceras valdes citaten noggrant ut. Exempelvis citat 

som innehöll namn på medarbetare undveks. Enligt Torst (2010) är den etiska aspekten av stor 

vikt när det kommer till personers deltagande i vetenskapliga studier. Torst (2010) anser även 

att det är viktig med respekt för respondenten att delge information om hur intervjumaterialet 

kommer att användas samt i vilket syfte. Genom att vara öppna med våra respondenter om vad 

vi studerar samt vad materialet kommer att användas till. Vi har även valt att dela med oss av 

studiens syfte i förhand. Under kontakten med våra respondenter har vi varit tydliga med att 

intervjuerna har frivilligt deltagande. Under själva intervjun har våra respondenter även att fått 

valet att godkänna eller neka behandlingen av deras personuppgifter. De personuppgifter som 

har valts att behandla och tas med i den publicerade studien är enbart yrkestitel. Anledningen 

till att vi valt att publicera yrkestiteln är på grund av att urvalet av respondenter är baserat på 

olika yrkesroller, från ledning till den praktiska verksamheten. Enligt Justen & Mik-Meyer 

(2010) kan det vara intressant att ha med position inom organisationen när det kommer till att 

undersöka olika attityder och beteenden. Därför redovisas yrkestiteln i tabell 1 och i samband 

med de citat som vi valt att ha med i uppsatsen. Utifrån EU:s GDPR-direktiv har vi använt oss 

av de förhållningsregler som Linköpings universitet tagit fram (se bilaga. 4).   

Påskriften av ett kontrakt kan upplevas som ett ganska seriöst antagande som kan påverka 

respondentens vilja att medverka under intervjun. Efter att ha rådfrågat vår handledare och 

diskuterat kring hur vi ska gå till väga med godkännandet av personuppgifter så har vi valt att 

göra de via ljudinspelning. Godkännandet av behandling av personuppgifter gjordes i början av 

intervjun för att förtydliga formalia. Genom godkännandet har vi har hanterat informationen 



 
 

från intervjuerna enligt EU:s GDPR-direktiv. Respondenterna har haft rätten att under studiens 

gång dra tillbaka samtycket ända till dess att studien publicerats, se bilaga 4 för mer om det 

muntliga avtalet. 

  



 
 

7. Resultat och analys 

7.1 Attityder 

7.1.1 Sopsortering i personalutrymme  

Sopsorteringen i lunchrummet på akutmottagningen som även är framtida lunchrum för 

akutvårdsavdelningen fungerar inte helt oproblematiskt. När intervjuerna ägde rum var de nya 

sorteringskärlen relativt nya och logistiken kring vem som ska ansvara för tömning är inte löst. 

I dagsläget är hanteringen av sjukhusets sopor ute på entreprenad och de avtal som i dagsläget 

finns täcker enbart brännbart, var på den som kommer och ska tömma soporna inte har 

möjligheten att tömma de delarna som finns i sorteringsstationen. Därför har det blivit 

personalens ansvar att själva tömma när det blir fullt. Det är något som Vårdenhetschef 1 är 

tveksam till hur de kommer att fungera i längden. Hen tror att eftersom personalen ofta har 

ganska pressade scheman så slänger man hellre sitt avfall i fel sorteringsfack än i det fulla 

sorteringsfacket för att undvika ansvaret att tömma sorteringsfacket. För att få det att fungera 

måste man bygga upp ett schema för vem som hanterar soptömningen dag för dag förklarar 

Vårdenhetschef 1. Enligt Undersköterska 2 finns det redan ett liknande system på 

akutvårdsavdelningen som fungerar bra. Hen förklarar att de har ett rullande schema där en 

alltid är ansvarig för att tömma sopsorteringen i personalrummet.  

Det här är viktigt för Vårdenhetschef 2 som menar på att om sopsorteringsstationen inte sköts 

på ett bra sätt så kommer detta att skapa en negativ inställning mot sopsortering på lunchrasterna 

som i värsta fall även kan avspegla sig i de allmänna attityderna mot sopsortering på 

arbetsplatsen. Hen understryker även att det finns en hel del eldsjälar på akutmottagningen men 

att stora delar av arbetslaget inte bryr sig. Även Vårdenhetschef 1 tar upp problematiken kring 

hur attityder kan påverka huruvida sopor hanteras.  

 

“Människan är i grunden lite lat och då slänger man på fel ställen de e lite så.”  

-Vårdenhetschef 1  

 

7.1.2 Sopsortering ute på akutmottagningen  

Enligt Miljösamordnaren upplever hen att det generellt finns ganska lite intresse hos 

personalen, på akutmottagningen jämfört med andra avdelningar, som brinner mer för 

miljöfrågor. Miljösamordnaren tror att den negativa attityden kring miljöarbete är på grund av 

att regionen inte har prioriterat dessa frågor. Respondenten förklarar utifrån tidigare 

arbetserfarenhet inom privat sektor att det inte finns samma utrymme att engagera sig i 

hållbarhetsfrågor inom den offentliga sektorn. Hen tror att sopsorteringen ute på 

akutmottagningen måste komma mer och mer på agendan samt inte längre framställa det som 

en valfrihet utan mer som ett krav från arbetsgivaren.  

 



 
 

“Kultur...jag tänker att man liksom stöttar varandra till att göra miljö till en viktig 

fråga. Men då borde de ju också kanske vara lite chefen som säger att det här är 

en jätteviktig fråga nu de ska vi göra tillsammans så att man inte tillåter en massa 

undantag.” 

-Miljösamordnaren  

 

7.1.3 Hållbar attityd  

Undersköterska 2 upplever att det lätt blir så att personalen tänker att de är på jobbet enbart för 

att vårda patienter, och på så sätt är det enklare att strunta i miljöarbetet. Hen upplever ändå att 

attityden kring sopsortering på akutvårdsavdelningen är ganska positiv. Exempelvis berättar 

hen att större delen av personalen på akutvårdsavdelningen har börjat åka kollektivt eller cykla 

till och från jobb på eget initiativ, eftersom de upplever miljöfrågor som viktiga och något som 

de är duktiga på. Hen tror att det beror på att det finns många i personalen som är engagerade 

och miljömedvetna. Även om det är några som kanske inte är lika intresserade så upplever hen 

ändå att många gör sitt bästa.  

 

"Och sen när vi har jobbat med de här frågorna har vi just lyft frågan för vi tycker 

att vi är bra på den och vi kan bli ännu bättre. Men från början som sagt det va 

några som åkte bil från Villbergen men nu är det ingen som gör det, så lite bättre 

har vi väl blivit.” 

-Undersköterska 2 

 

Enligt Vårdenhetschef 2 är det viktigt att visa ett brinnande engagemang mot undersköterskorna 

med miljöansvar då hen tror att de har goda möjligheter att engagera sina medarbetare. 

Respondenten anser att det ligger lite på cheferna att stötta den miljöansvarige i hens arbete.  

Hen tror även att attityderna på jobbet skiljer sig från de attityder personalen har hemma när 

det kommer till sopsortering:  

 

“Ja men precis de är ju att komma ifrån de här slit och släng tänket tror jag. Bara 

för att man är på jobbet och inte är hemma så tror jag att av nån konstig slapp 

attityd man har så skulle de kunna va en sån faktor att man tar inte ansvar, de e 

inte mina grejer så varför skulle jag bry mig?” 

-Vårdenhetschef 2 

 

 



 
 

Undersköterska 1 tror att det är just personerna som inte är vana vid att sopsortera hemma eller 

inte har lust eller ork att gå några extra steg för att sortera är de som man måste jobba med lite 

extra. När vi frågade hen om hur de kan gå tillväga för att bygga positiva attityder fick vi svaret: 

 

“ja det är ju bara att uppmuntra, uppmuntra och informera till att det ska bli bra 

och sen att man just som med den här enheten ätt den är fin eller snygg, att det 

känns liksom roligt att hålla den så med och det här runt om kring att man lägger 

saker där dom ska vara, än att det bara är en vanligt sunkig soptunna eller tre 

fyra, då känns det inte lika attraktivt att sortera.” 

-Undersköterska 1 

 

Undersköterska 1 tar upp ett bra exempel på hur hållbara normer byggs upp på 

akutmottagningen genom sorteringen av matavfallet i lunchrummet. I dagsläget går det inte att 

återvinna matavfallet från personalen för att det helt enkelt inte finns den logistiken inom NSÖ. 

Här har Undersköterska 1 ändå valt att ha med en speciell enhet för att samla upp matrester och 

kaffesump för att sätta återvinningen i system redan innan den fungerar fullt ut. På så sätt tänker 

Undersköterska 1 att det går att bygga upp hållbara normer. 

7.1.4 Diskussion 
Grose et al. (2012) förklarar att attityder och normer har en väsentlig betydelse när det kommet 

till hållbarhetsarbete. Grose et al.  (2012) och Toudor et al. (2007.a.b) ser attityder och normer 

som en barriär, då dessa oftast står i vägen för att kunna uppnå mål. Både Azmal et al. (2014) 

och Vogt et al. (2014) menar att attityder och normer ofta är grundade i den enskildes 

värderingar och kunskap.  

Grose et al (2012) menar på att det är möjligt att förändra normer men att det enbart kan ske 

genom att analysera hur de fungerar i dagsläget för att sedan göra personalen medvetna på den 

nya normen. Exemplet med matavfall som Undersköterska 1 tar upp där hen försöker bygga en 

hållbar norm genom att börja sortera matavfallet. Även om matavfallet i dag inte är något som 

går att återvinna är de positivt att börja implementera normen.  

Tudor et al (2007.a) förklarar att prioriteringen av avfallssortering kopplas ihop med beteende 

och handling, och poängterar att engagemang och medvetenhet bland personalen spelar en 

viktig roll. Undersköterska 2 upplever att de har bra attityd i personalgruppen på 

akutvårdsavdelningen när det kommer till sophanteringen, och att det finns många i personalen 

som engagerar sig och är miljömedvetna. Bland annat har personalen tagit eget initiativ till 

andra miljövänliga förändringar, såsom hur de transporterar sig fram och tillbaka från jobbet. 

Hen förklarar även att personalen tar tag i arbetet med sopsorteringen även när det är stressigt. 

Vårdenhetschef 1 har en helt annan uppfattning, när det blir tidsbrist är sopsorteringen det första 

som prioriteras bort menar hen. Pinzonea et al. (2016) förklarar att “Green- HRM” (hållbar 

bemanning) ökar engagemanget hos personalen att jobba med miljö på en kollektiv nivå och att 

det har visat ha en positiv inverkan på det kollektiva beteendet eftersom möjligheten att 

engagera sig ges. 



 
 

Grose et al (2012) tar även upp vikten av att chefer och personer på ledningsnivå visar ett 

engagemang jämtemot medarbetarna på golvet när det kommer till miljöarbete. Engagemang 

är något som Vårdenhetschef 2 anser vara viktigt, och genom att visa engagemang mot de 

medarbetare som jobbar med miljö kan nya hållbara normer byggas. Vi anser att det är positivt 

att denna typ av inställning finns på chefsnivån på akutmottagningen, men det är viktigt att ta i 

beaktande att Vårdenhetschef 1 även nämner att det är något som hen måste jobba mera på och 

att en inställning bara är en inställning om den inte utförs i praktiken. 

7.2 Administration  

7.2.1 Tid och stöd  

Enhetschef 2 anser att det är en viktig uppgift att fungera som stöd för den miljöansvarige 

undersköterskan. Enhetschef 2 beskriver även att tid är en varierande tillgång, eftersom det på 

akutmottagningen ofta uppstår akuta situationer men att medarbetaren med miljöansvar själv 

har möjligheten att planera in miljöarbete. När vi frågade Undersköterska 1 om hen upplever 

att det finns tid på Akutmottagningen för att engagera sig i hållbarhetsfrågor fick vi svaret:  

 

“Både ja och nej, mera nej kanske på grund av att den höga belastningen av 

patienterna, jag jobbar 100% och jag måste ju ta patienterna före det här...”  

- Undersköterska 1 

 

Enligt Undersköterska 1 upplever hen sig ganska ensam i sin roll, men att stödet uppifrån är 

positivt. Bland annat beskrivs stödet i form av mailkontakt från Miljösamordnaren som 

någonting positivt eftersom hen sitter på en högre position. Det här är även något som 

Undersköterska 1 påtalat till sina chefer och någonting som även Miljösamordnaren tar upp 

under intervjun. Enligt Miljösamordnaren består hens stöd av kompetens, grundläggande 

utbildning och återkoppling, och Miljösamordnarens upplevelse delas av Undersköterska 1. 

Vårdenhetschef 1 har upplevelsen att hen ibland måste bromsa miljöarbetet för att se till att det 

som görs faktiskt fungerar, och då tiden inte alltid finns för uppföljning är det viktigt att ta sig 

tid för det. Även Vårdenhetschef 2 belyser vikten att avvara tiden som behövs för miljöarbete.  

 

“Man måste få tid för sina uppdrag annars är det helt bortkastat.”  

-Vårdenhetschef 2 

 

Vårdenhetschef 2 upplever att de på chefsnivå ger den tiden som behövs för att de ska fungera, 

och upplever sin egen roll som lite mer tillbakadragen eftersom hen gärna ser att 

undersköterskorna med miljöansvar driver de övergripande frågorna själva. Hen ser sin roll  

mer som ett stöd och hjälp till att hitta saker i beställningssystem och liknande. Vårdenhetschef 

2 har upplevelsen av att hen gjort sig själv tillgänglig i sitt stöd. Ett bra exempel på detta menar 

Vårdenhetschef 2 är planeringen av den nya akutmottagningen där medarbetarna med 



 
 

miljöansvar fick vara delaktiga i planeringen av miljöutrymmena för renoveringen av 

akutmottagningen.  

7.2.2 Planering av utrymmen 

När det kommer till de nya lokalerna är uppfattningen hos våra respondenter delad. Några 

respondenter upplever att miljön varit i fokus för ombyggnationen medan andra upplever att 

fokus på miljö inte har existerat. Ett centralt problem i de nya lokalerna är avsaknaden av 

miljörum med sorteringsmöjligheter. På akutmottagningen finns det ett miljörum som enligt 

Vårdenhetschef 2 även fungerar som ett förråd för bland annat kryckor. På den nya 

akutvårdsavdelningen har miljörummet glömts bort under planeringsprocessen. Därför planeras 

det nu för mindre miljöstationer ute på akutvårdsavdelningen som sedan kan köras bort till 

akutmottagningens miljörum och där sorteras. Undersköterska 2 har upplevelsen att 

byggruppen som utför och planerar ombyggnationen inte alltid lyssnar på de önskemål som 

finns:  

 

“Så jag tror hade mina kollegor fått bestämma hade vi haft ett miljörum från 

första början.” 

- Undersköterska 2 

 

Trots situationen med miljörummet är Undersköterska 2 positiv till att få flytta in i de nya 

lokalerna, eftersom hen tror att nya fräscha lokaler kommer engagera medarbetarna på 

akutvårdsavdelningen. Det är även nått som Vårdenhetschef 2 upplevt som någonting positivt 

och lite som en nystart för miljöarbetet. Även Miljösamordnaren tar upp de nya lokalerna som 

en möjliggörare och tror att detta kommer hjälpa i miljöarbetet på avdelningarna.  

7.2.3 Papper och digitalisering   

En annan barriär som tas upp inom vården är att administrationen i sig är en miljöbov och 

genererar en stor mängd kontorspapper. Eftersom de administrativa pappren som används ofta 

är sekretessbelagda på grund av personnummer, måste de tas om hand om på ett säkert sätt. 

Miljösamordnaren tog upp detta som ett tidigare problem men att det nu är löst så att pappret 

strimlas och på så sätt kan återvinnas sedan två år tillbaka och beskriver det som en förbättring 

jämfört med den tidigare hanteringen. Under intervjuerna och rundvandringen på 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen visade och berättade Undersköterska 1och 2 att 

de hanterar sekretesspapper genom att samla in dem i papperssäckar som sedan hämtas upp och 

går direkt till förbränning. Respondenterna påpekar att det är kostsamt att hantera 

sekretesspapperna på det nuvarande viset då påsarna är dyra. Undersköterska 2 tror att 

anledningen till att sekretesspappren bränns är för att det tar för lång tid att strimla alla papper. 

Miljösamordnaren tar även upp att miljöpåverkan från sekretesspapper skulle kunna lösas 

genom att minska användandet av papper.  

 



 
 

“Man måste ha papper fast att jag har de på min skärm. Instruktioner till 

patienter de kan va att vi skickar med nån instruktion till nån patient, du har blivit 

gipsad tänk på de här. Men på ett modernt sätt skulle man kanske kunna ha en 

QR kod och skanna för alla har ju smarta mobiler så vi hänger inte, vi är lite 

gammaldags.”    

-Miljösamordnaren  

 

Enligt Miljösamordnaren är det viktigt att digitalisera vården eftersom patientantalet stiger och 

det blir större och större brist på vårdpersonal. Trots att digitaliseringsstrategin beskrivs som ett 

måste av Miljösamordnaren så tycker hen att det går sakta framåt. För att minska 

pappersanvändningen berättar Miljösamordnaren att de jobbat med att få dubbelsidig utskrift 

som standard på alla skrivare som används inom NSÖ. 

7.2.4 Miljöpolicy 

När det kommer till policydokument ansåg ingen av våra respondenter, förutom undersköterska 

2 från akutvårdsavdelningen, att det finns ett generellt policydokument för miljö att förhålla sig 

till. Däremot beskriver både Miljösamordnaren och Undersköterska 2 att akutvårdsavdelningen 

har ett ganska strategiskt miljöarbete utifrån avdelningens egna utvalda miljöåtgärder. 

Avsaknaden av miljöpolicydokument beskrivs som problematiskt från många av 

respondenterna. Exempelvis tar Vårdenhetschef 1 upp vikten av styrning “uppifrån” inom stora 

organisationer, men att viljan måste komma “nerifrån” för att uppnå miljöarbetet. Enligt 

Miljösamordnaren så är det någonting som NSÖ måste bli bättre på. Hen upplever att det är 

någonting som NSÖ måste ta tag i för att nå den planerade ISO 14001 certifieringen till 2020. 

 

“...de e en ganska lång resa så. Men de e ju i alla fall ett mål att sträva efter. Och 

lite tala om att vi måste bli bättre på dom här systematiska delarna för att vi ska 

kunna bygga upp ett miljöledningssystem där ledningen tar sitt ansvar o jag kan 

inte alla dom här delarna men de e en massa olika kriterier.”   

-Miljösamordnaren   

 

Vårdenhetschef 2 vet inte riktigt hur akutmottagningen ska nå certifieringen och hoppas på att 

det finns en plan hos ledningen. Trots detta är respondenten positiv och anser att ambitionerna 

är bra, även om hen inte vet vad certifieringen går ut på rent konkret.  

7.2.5 Diskussion  
Administration som barriär var något som samtliga respondenter tog upp i intervjuerna och 

också något som är återkommande i artiklarna av Petre et al. (2019), Pinzonea et al. (2016) och 

Tudor et al. (2007.a.b). Under intervjun framkommer det av Miljösamordnaren och 

Vårdenhetscheferna att det inte finns ett generellt policydokument för miljöarbetet på 



 
 

mottagningarna. Enligt Grose et. al. (2012) kan implementering av policydokument ses som en 

möjliggörare som kan gynna hållbarhet och miljö. De förklarar även att det är enklare att arbeta 

efter policydokument för att nå specifika mål med hållbarhetsarbete. Även Azmal et al. (2014) 

menar att det har med inställning att göra, desto större engagemang från chefer desto bättre blir 

implementeringen av miljöpolicydokumenten. Sedan tar även Petre et al. (2019) upp bristande 

engagemang som en barriär och att det är viktigt att bygga upp en hållbar kultur även på 

administrativ nivå.  Administration är identifierat i Azmal et al. (2014) Grose et al. (2012) Petre 

et al. (2019) som en barriär men även en möjliggörare. Undersköterska 1 tar upp exempel på 

både barriärer och möjliggörare inom administration. Barriären beskrivs exempelvis genom att 

hen ofta känner sig ensam i sin roll som miljöansvarig. Administration kan även vara en 

möjliggörare genom engagemang och hjälp ovanifrån fungerar som en drivkraft i hens arbete.  

Enligt Azmal et al. (2014) är även administrativa papper en miljöbov, på akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen bränns i dagsläget alla papper med personuppgifter. Detta trots att 

Miljösamordnaren menar på att man har infört åtgärder för att även kunna återvinna papperen 

med känslig information. Vi anser att detta är problematiskt med tanke på att möjligheten finns 

men avdelningarna inte tar vara på den.  

Region Östergötland jobbar just nu med implementeringen av en miljöcertifiering av ISO 

14001, där akutmottagningen och akutvårdsavdelningen beräknas vara certifierade till 2020 

(Region Östergötland, 2018.a). Vogt et al. (2014) och Petre et al. (2019) tar upp 

implementeringen av EUs miljöcertifiering EMAS inom sjukvården. Enligt studien av Petre et 

al. (2019) ansåg mer än hälften av respondenterna från EMAS certifierade sjukhus att 

certifieringen inte nödvändigtvis var någonting positivt medan Vogt et al. (2014) beskriver 

certifieringar som en möjliggörare. Det kan vara lite problematiskt att jämföra våra 

respondenters inställningar mot ISO 14001 certifieringen med Petre et al. (2016) studie, med 

tanke på att dessa respondenter har arbetat under certifieringen och våra respondenter ännu inte 

gjort det. Här anser vi ändå att inställningarna hos våra respondenter för denna administrativa 

åtgärd är positiva med tanke på att de visar på en generell positiv inställning mot utvecklingen 

av miljöarbetet inom vården. 

7.3 Kommunikation 
7.3.1 Intern kommunikation 

När det gäller kommunikation inom organisationen har intervjuerna avslöjat en del teman som 

är återkommande barriärer och möjliggörare. En av dessa är bland annat hur miljö- och 

hållbarhetspolicy och ramverk kommuniceras. Milljösamordnaren tror att det är 

bortprioritering, dåligt engagemang, tidsbrist och att det är högt vårdtryck på akutmottagningen 

sätter stopp för medvetenheten om regionens miljö- och hållbarhetspolicy. 

 

”… nej de är inte prioriterat för vi har så högt vårdtryck. För vi har ju varige år 

fyra – fem procent fler patienter som söker sig så de e liksom mer och mer och 

mer o göra…” 

- Miljösamordnaren  



 
 

 

Respondenterna hade olika uppfattningar när det kom till hur kommunikationen fungerar 

mellan personal, chefer och styrelse. Undersköterska 1 tycker att de har en horisontell 

kommunikation med chefer som är lättillgängliga och hjälper till vid frågor. Miljösamordnaren 

och Vårdenhetschef 2 delade åsikten att det inte alltid är så att kommunikationen sker uppifrån 

och ner, de upplever att kommunikationen sker mer horisontellt. Samtliga respondenter 

uttryckte att kommunikationen kunde förbättras mellan personal och chefer på avdelningar och 

till NSÖ.  

 

”Jag tror att vi har en väldigt levande dialog med personal och försöker, vi 

försöker nog undvika pekpinnar och försöka komma med istället 

gruppdiskussioner och mer ansvarstagande istället liksom. De blir sällan bra när 

man kommer in och pekar.” 

-Vårdenhetschef 2 

 

Vårdenhetschef 2 tycker att det är viktigt med en inkluderande dialog där cheferna har ett ansvar 

i att inte peka med hela handen. Och på så sätt ge mer ansvar till hela arbetsgruppen. 

Miljösamordnaren förklarar att kommunikationen är delvis upp till chefen och hur viktigt 

chefen och miljöombuden tycker att miljöfrågorna är. Hen förklarar att det i bästa fall finns en 

miljöpunkt på veckomötena. Miljösamordnaren tycker även att det är viktigt för personal att 

kommunicera med cheferna när det kommer till miljöfrågor, då hen har fått intrycket av att 

cheferna inte alltid har den kompetens som krävs. Kunskapen är även något som 

Vårdenhetschef 2 tar upp som en barriär.  Vårdenhetschef 1 svarade med att kommunikationen 

mellan chefer och personal när det kommer till nya idéer och implementering är nästan 

obefintlig.  

 

”De är väldigt lite på tapeten över huvudlaget. De finns inte riktigt fokus där.” 

- Vårdenhetschef 1 

 

Miljösamordnaren tyckte att det är viktigt att prioritera och lyssna på sin personal när det 

kommer till nya idéer. Respondenten förklarar att de idéer som föds hos medarbetarna måste 

tas om hand om och att det måste finnas stöd och hjälp för chefernas frågor som rör miljö.  

 

”…därför ska de nog finnas någon i varje centrum som jag, som är övergripande 

miljösamordnare som är lite som en katalysator som stöttar cheferna och som 

kanske påminner dom och erbjuder sitt stöd eller hjälp…” 

- Miljösamordnaren  



 
 

 

7.3.2 Informationskanaler 

Kortare möten ger tillfällen för kortare genomgångar för den personalgrupp som ska jobba. 

Miljösamordnaren menar att personalen har blivit bättre när det kommer till att kommunicera 

miljörelaterade frågor på mötena. Hen menar också på att det är viktigt med muntlig 

information då det är många i personalen som inte har tid att läsa information som finns 

tillgänglig på intranätet under arbetstid. Kortare möten har de även på akutvårdsavdelningen 

där Undersköterska 2 jobbar. De har 15 minuter per dag där de går igenom information. Hen 

förklarar att om det är något som är viktigt för samtliga att veta brukar de ta upp det flera gånger 

och försöka ta upp det i stor grupp eller på arbetsplatsmöten. Vårdenhetschef 1 tar upp hur 

viktigt det är med chefernas engagemang och att det är en möjliggörare när det kommer till 

kommunikation på avdelningarna. Hen tycker att det är en viktig roll som chef att se till att 

saker och ting fungerar som de ska och förvalta personalens idéer samt möjliggöra dem, men 

hen har svårt att veta hur hen får andra engagerade.  

 

”…vad har jag för möjligheter att få folk att bli engagerade, för de e ju den 

stora svårigheten…” 

-Vårdenhetschef 1 

 

Kommunikationen kring hur man ska använda och ta hand om återvinningskärlen i 

miljörummet och lunchrummet påpekar Undersköterska 2 är viktigt. Hen tar bland annat upp 

kommunikationen kring vilka sorteringskärl som behövs i lunchrummet men även 

säkerhetsaspekten kring att sortera rätt så att den som tar ut säcken i miljörummet inte blir 

skadad på vassa föremål.  

 

”…häromdagen fick jag frågan om varför står det inte glas på en och då sa jag, 

då kan man gå med sin glasförpackning till miljörummet och slänga det där för 

att det är lite farlig för att slänga glas, tänk om man slänger och tömmer det och 

det är sprucket då kanske det blir skador…” 

-Undersköterska 2 

 

Annan kommunikation från miljöansvariga och chefer ut till personal har bland annat gjorts via 

affischer och en miljöfilm som visats upp under utbildningar. Undersköterska 1 förklarar att de 

har börjat med att spela upp denna film i personalrummet på en informationsskärm. Att tekniska 

medel är en möjliggörare när det kommer till kommunikation är något som Miljösamordnaren 

tar upp. Bland annat blir det enklare att återkoppla och ge feedback på miljöarbete och 



 
 

förbättringar via intranätet när det sker positiva förändringar. Det finns bland annat en ny 

kommunikationsväg på deras intranät förklarar Undersköterska 1. I denna kanal upplevs det 

som enklare att se information kring miljöarbetet på akutmottagningen. Kanalen inbjuder också 

en dialog där personalen kan komma med sina idéer.  

Trots att det fortfarande finns en del barriärer när det kommer till kommunikationen inom 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen tycker ändå Miljösamordnaren att 

kommunikationen har blivit bättre sedan 2010. Respondenten förklarar att det framförallt 

handlar om att miljöenheten har fått mer kompetent personal samt att det finns eldsjälar inom 

organisationen som driver miljöarbetet på avdelningarna.  

7.3.3 Diskussion  
Tudor et al. (2007.a) tar upp vikten av att ha möten, information och mejl internt. 

Miljösamordnaren förklarar att de har kortare möten för personalen som ska jobba under dagen, 

vilka har stor betydelse när det kommer till kommunikationen av miljöarbete. Det här tar även 

Undersköterska 2 upp under intervjun, då hen förklarar att de har möten varje dag där de går 

igenom relevant miljöinformation. Undersköterska 1 förklarar att film, posters och den nya 

kommunikationskanalen genom intranätet är något som hen använder sig av för att 

kommunicera med sina medarbetare. Undersköterska 1 menar att det nya sättet att 

kommunicera genom intranätet har gjort det enklare för personalen att komma med nya idéer 

för miljöarbetet. Miljösamordnaren är även positiv till att det finns tekniska lösningar då det 

blir enklare att ge feedback och återkoppla över intranätet. Vogt et al. (2014), Grose et al. (2012) 

och Petre et al. (2019) studier visar att en bra kommunikation mellan personal och chefer är 

viktigt när det kommer till att lyckas med miljö- och hållbarhetsåtgärder. Grose et al. (2012) tar 

upp vikten av att kunna utvärdera åtgärder, vilket även poängteras av Miljösamordnaren. Hen 

tar även upp att cheferna måste lyssna på sin personal när det kommer till nya idéer.  

Sammanfattningsvis understryker detta även att det är viktigt att information som exempelvis 

policies kommuniceras horisontell från ledningsnivå till chef och sedan till medarbetare. 

Undersköterska 1, Vårdenhetschef 2 och Miljösamordnarens upplevelser tyder på en 

fungerande kommunikation på akutmottagningen, medan Undersköterska 2 och 

Vårdenhetschef 1 har framfört kommunikation som något de inte är så bra på. 

Enligt Vogt et al. (2014) är det viktigt att sopsorteringen är säker och enkelt att använda för att 

de anställda ska använda den. Det här är något som Undersköterska 2 tar upp under intervjun. 

Respondenten menar på att kommunikation om hur sopsorteringen ska användas kan minska 

onödiga skador. I det här fallet syftar Undersköterska 2 på sorteringen i lunchrummet, men det 

är något som även bör tas i beaktande när det kommer till sorteringen av avfallet ute på 

avdelningen. Det är positivt att möjliggörare som dessa har identifierats så att de även kan 

användas ute på avdelningen.  

 

 

7.4 Utbildning  



 
 

7.4.1 Intern miljöutbildning 

Samtliga respondenter förutom Miljösamordnaren fick frågan om de har tagit del av någon 

miljörelaterad utbildning på jobbet eller under sin tidigare utbildning. Vårdenhetschef 1 och 

Undersköterska 1 svarade att de inte har tagit del av någon utbildning, utan att det var mer 

egeninhämtad kunskap. Undersköterska 2 svarade att hen hade tagit del av utbildningstillfällen 

genom jobbet men då enbart kortare utbildningar som inte har sträckt sig längre än en dag. 

Vårdenhetschef 2 var den enda som svarade att hen har genomgått utbildning av regionens 

miljöansvariga. Hen förklarar att NSÖ har satsat på utbildning för personalen.  

I frågan om de ansåg att utbildning inom miljö skulle vara användbart eller inte svarade 

Vårdenhetschef 1 att kunskapen hur saker och ting fungerar skulle behövas, samt vad som 

skiljer sig mellan privat miljö från sjukhusmiljö när det kommer till källsortering också är 

viktigt att kunna. Undersköterska 1 anser att utbildningar är användbart i den mening att de 

skulle hjälpa hen att göra ett bättre arbete. Vårdenhetschef 2 upplevde att genomförda 

utbildningar både på lokal nivå och regional nivå fungerat bra.  

7.4.2 Ovisshet och okunskap 

Något som var återkommande i respondenternas svar var bland annat ovissheten och 

kunskapsluckor kring miljöarbetet. Vårdenhetschef 2 utryckte att hen inte visste vad som 

förväntades av dem när det kom till sorteringen av vissa produkter samt att det finns en ovisshet 

kring vad som händer i nästa led med soporna. Vårdenhetschef 2 ifrågasätter om de enbart 

sorterar för syns skull men samtidigt är respondenten medveten om att det är hen som är 

ansvarig för att ta reda på svaret: 

 

”…gör vi det bara för syns skull och det är lite såna saker som jag egentligen 

inte har svar på idag. Jag borde ta reda på naturligtvis (…) säger dom att allt 

bränns då har jag ju inga argument för att sortera skiten här så är de ju rent 

krasst…” 

-Vårdenhetschef 2 

 

Vårdenhetschef 1 ifrågasätter samma sak, vad är syftet att sortera plast som har varit i kontakt 

med läkemedel när de ändå ska brännas. Sedan förklarar hen att det gäller samma för maten 

som har varit i kontakt med patienterna, det måste brännas. Vårdenhetschef 1 förklarar att de 

måste ta för givet att det som går till återvinningen återvinns. Undersköterska 1 ser liknande 

problem och poängterar vikten av ett system som kan ta hand om soporna på korrekt sätt:  

 

”… då kan vi lika gärna kastat i våran förbränning så länge det inte finns en bra 

grön väg ifrån oss. Vi måste ju liksom det är ju inte bara hit utan det måste ju 

funka utanför våran dörr med…” 

-Undersköterska 1 



 
 

 

7.4.3 Hållbarhet och komplexitet  

Miljösamordnaren tar upp ett annat problem som hen har upplevt och det handlar bland annat 

om definitionen av hållbarhet. Hen förklarar att det kan vara svårt att tolka begreppet hållbarhet 

för att det inte bara handlar om miljö, det handlar även om social- och ekonomisk hållbarhet. 

Hen anser att det finns mycket kvar att lära.  

 

”…hållbarhet är en mycket större fråga än bara miljö, och folk, vanliga 

människor hänger inte riktigt med i vad är vad även om man pratar om klimat så 

är det olika tolkningar och hållbarhet är liksom ännu större begrepp.” 

-Miljösamordnaren   

 

Akutmottagningen har inte varit lika konsekventa med utbildning som akutvårdsavdelningen 

förklarar Miljösamordnaren, hen tror det kan ligga på att cheferna inte har orkat eller för att det 

är svårt att samla ihop alla i personalgruppen, men även att intresset och kunskapen inte finns. 

Miljösamordnaren anser att utbildningen för personalen haltar och att det finns kunskapsluckor. 

Det finns många tillfällen där man inte vet vad som är rätt eller fel val förklarar hen. Är det 

bättre att ta en plastmugg än en porslinsmugg, är det bättre att lysrören får lysa än att vi släcker 

dem varje kvart, ifrågasätter Miljösamordnaren.  

 

”…de är ju svårt att säga vad som är sant om de finns många osanningar. (…) de 

är svårt också att veta vad som är rätt så de e också lite kunskapsluckor.” 

-Miljösamordnaren  

 

Utbildningsdagarna är en till två gånger om året förklarar Undersköterska 1. Respondenten 

brukar få tid att gå igenom miljöutbildningarna och att de anses vara viktigt. Hen förklarar också 

att nyanställda får en introduktion till miljöarbetet. Hen förklarar även att de nyanställda på så 

sätt får ta del av hur dem bland annat ska sortera avfall.  

 

”...Introduktion och kunskap, vetskap om hur dom ska hantera avfall…” 

-Undersköterska 1 

 

Miljösamordnaren förklarar att de har börjat med att ha öppna föreläsningar om bland annat 

hållbarhet i samband med de globala veckorna, det har gjorts på varje sjukhus i Östergötland. 

Hen förklarar att dessa tillfällen är bra sätt för miljöenheten att höja sin kompetens, samt att de 

kan besvara frågor från medarbetarna. Undersköterska 2 anser att utbildning är en möjliggörare, 



 
 

framförallt för att få nya idéer och tips på hur man kan göra förändringar. Vårdenhetschef 2 har 

samma uppfattning, och ser utbildning som en möjlighet att få tillgång till ny kunskap.  

 

”…det är lätt att det trillar i sanden om man inte upprepar, och det är samma sak 

för mig som är miljöansvarig, får man ingen ny information eller ny utbildning, 

ja men då kör man det gamla...” 

- Undersköterska 2 

 

7.4.4 Diskussion  

Utbildning är svår att klassa som en barriär då det är okunskap som är barriären, skriver Vogt 

et al. (2014). Av studiens respondenter var det enbart Vårdenhetschef 2 som hade deltagit på 

en formell utbildning inom miljö, samtidigt var det enbart Vårdenhetschef 2 som beskrev sin 

okunskap som en barriär. Enligt Vogt et al. (2014) kan personalen som deltagit i 

miljöutbildningar enklare relatera till miljöarbetet eftersom deras kunskap om miljöarbete ökat. 

Att den utbildade Vårdenhetschef 2 ifrågasätter de följande stegen utanför akutmottagningens 

miljörum kan vara en indikation på att utbildningen gett hen en större bild av vikten av 

sopsortering. Vårdenhetschefens upplevelser tyder på att de formella utbildningarna har gett 

resultat. Även informella utbildningar kan ha liknade effekter enligt Petre et al. (2019). Ett 

exempel på hur informella utbildningar används på akutmottagningen är filmen om miljö som 

undersköterskorna tar upp under intervjun. Tanken med filmen är att den ska rulla på en TV-

skärm i personalutrymmet så att den kan nå större delar av personalen.  

Ovisshet och kunskapsluckor kring miljöarbetet och källsortering tog bland annat 

Vårdenhetschef 1, Vårdenhetschef 2 och Miljösamordnaren upp. Vårdenhetschef 2 påpekade 

att kunskapen var begränsad kring sopsorteringen samt vilka förväntningar som ställdes, samma 

sak påpekade även Vårdenhetschef 1. Miljösamordnaren tar upp skillnaderna mellan 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen, där akutvårdsavdelningen ansågs ha fler 

konsekventa utbildningar. Hen förklarar att det kan bero på att intresse och kunskap för att vilja 

lära sig mer inte finns.  Azmal et al. (2014) förklarar att administrativ förbättring i relation med 

utbildning anses som en möjliggörare, samt att hållbarhetsutbildningar är ett bra sätt att öka 

kunskapen kring hanteringen av återvinningen. Både Undersköterska 1 och Vårdenhetschef 2 

anser att hållbarhetsutbildningar är viktigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.   

7.5 Ekonomi 
7.5.1 Ekonomiska tillgångar   

Ekonomiska aspekter finns i varje tema och har en stor påverkan på avdelningarna. Samtliga 

respondenter har enbart pratat om ekonomin som en barriär för deras arbete. Miljösamordnaren 

förklarar att det ekonomiska läget är väldigt ansträngt, då NSÖ går back och därför måste hitta 

ekonomiska besparingar. Hen förklarar att miljöarbetet blir bortprioriterat för att det bland annat 

är en stor kostnad men att det även beror på inställningarna till miljöarbetet.  

 



 
 

”... vi går ju back 150 miljoner i NSÖ.” 

-Miljösamordnaren  

 

7.5.2 Ekonomiska besparingar-personal och tid   

Bland annat har besparingar dragits in på personalresurser enligt Vårdenhetschef 1. 

Respondenten förklarar att den personal som i vanliga fall har ansvar för logistiken på akuten 

med att bland annat byta glödlampor och vattna blommor finns inte längre kvar på grund av 

besparingar. Enligt Vårdenhetschef 1 är varje steg personalen tar är värdefullt att spara till 

patienterna. Vilket gör det svårt att motivera varför medarbetarna ska ta soporna och gå lite 

längre bort för att slänga dem i en återvinningsstation. Alla är mer pressade än någonsin inom 

vården förklarar Vårdenhetschef 1 och det finns ingen tid över till uppgifter som ej är 

vårdrelaterade.    

 

 “...vart har vaktmästaren tagit vägen? Dom finns inte längre. De finns så hemskt 

mycket uppgifter som skulle kunna göras som man inte skulle behöva vara 

sjuksköterska eller undersköterska för, men de har vi inte råd med.” 

-Vårdenhetschef 1 

 

Undersköterska 2 tar upp att hen har vissa dagar där det finns tid i schema att engagera sig mer 

för miljön på Akutvårdsavdelningen men att andra dagar är vårdtrycket så högt att det inte finns 

tid för något annat än patienterna. Hen tar även upp att det skulle vara skönt om det fanns mer 

personal så hen kunde ägna mer tid är miljörelaterade uppgifter. Vårdenhetschef 2 tar upp 

samma problematik med bristande resurser, då hen upplever att tidsaspekten och stress ofta ges 

som en bortförklaring till varför man inte engagerar sig mer i miljöarbetet på mottagningen. 

 

 “...vissa dagar är för pressade kanske men långt, långt ifrån alla.” 

-Vårdenhetschef 2 

 

7.5.3 Ekonomiska miljöbovar 

Ekonomi har även en stor roll när det kommer till valet av instrument. Klinikerna använder sig 

av engångsinstrument som exempelvis saxar, pincetter och nypor. Vårdenhetschef 1 tror att det 

enbart handlade om ekonomiska resurser när det kommer till varför engångsartiklar används i 

sådan stor utsträckning. Respondenten menar att det ofta är billigare att köpa in engångs- än 

flergångsartiklar. Hen förklarar att budgeten inom regionen prioriterar de som behöver vård, 

det gör att de ibland är tvungna att köpa in varor som engångsartiklar för de är billigare än 

flergångsartiklar. Vårdenhetschef 1 förklarar även att flergångsartiklar är dyrare då de måste 

skickas till sterilisering och ompaketering innan de kan användas igen och att den 



 
 

extrakostnaden är för stor. Även Undersköterska 1 ifrågasätter användandet av denna typ av 

engångsartiklar.   

 

”…dom ser ju helt realistiska ut instrumenten, det gör dom och dom fungerar bra 

också men varför kan man inte då skicka ner till sterilcentralen som vi alltid har 

gjort förut, det är jättemärkligt.” 

-Undersköterska 1 

 

Flera av respondenterna ifrågasatte varför man inte väljer att sterilisera flergångsartiklarna på 

sjukhuset som de tidigare gjort istället för att köpa in engångsartiklar. Undersköterska 1 påpekar 

att många av de engångsartiklarna som de får in som är gjorda av metall kan skickas till 

sterilisering, och användas igen. Miljösamordnaren beskriver möjligheten att använda dessa 

engångsinstrument som en ekonomisk barriär, och är missnöjd över att det finns ekonomisk 

vinning i att köpa in engångsartiklar från andra sidan jorden istället för att använda 

steriliseringscentralen som finns på Vrinnevisjukhuset. Även Vårdenhetschef 2 problematiserar 

valet att köpa in engångsartiklar istället för flergångsartiklar från ett miljö- och 

patientsäkerhetsperspektiv. 

 

“Det är hemskt, de kanske använder de i tio minuter och rakt i soporna så ingen 

klinik borde ha råd att köpa dom.” 

-Miljösamordnaren   

 

7.5.4 Hygien och ekonomi  

Miljösamordnaren förklarar att det senaste klimatbokslutet visade att 20% av utsläppen från 

Region Östergötland kom från engångsartiklar. Hen förklarar att engångsartiklarna har med 

hygien att göra och att det inte riktigt går att jämföra med de varor som vi konsumenter köper. 

Det handlar främst om de hygienkrav som ställs säger hen, och att det finns tre olika nivåer på 

hygienkraven; rent, höggradigt rent och sterilt. Alla dessa stadier har olika krav på hur de är 

förpackade och hur de får användas i kontakt med patienterna. De artiklar som är inom den 

höggradiga skalan och uppåt är bland annat blodpåsar, sterila instrument och sprutor förklarar 

Miljösamordnaren, samt att dessa är individuellt paketerade och att de bara används en gång. 

Det blir svårt med återvinningen av dessa artiklar då de har varit i kontakt med patient och kan 

vara kontaminerade och smittoförande förklarar Miljösamordnaren.  

Flera av respondenterna svarade med att hygien var en stor faktor i varför engångsartiklar 

används i en sådan stor utsträckning. Vårdenhetschef 2 tror att engångsmaterial känns fräschare 

och att det är snabbt och enkelt att bara ta en ny engångsartikel. Undersköterska 1 förklarar att 

det måste ha med hygieniska skäl att göra men att det även kan handla om ekonomiska resurser.  



 
 

 

”Nej men jag tror att det är på grund av hygieniska, för jag menar det kostar ju, 

infektioner och smitta kostar ju kanske bra mycket mer värdemässigt, om man 

säger så, än ett engångs suturset...” 

-Undersköterska 1 

 

7.5.5 Diskussion  
En av de större ekonomiska barriärerna som tas upp är tidsaspekten och bristen på personal. 

Enligt Vårdenhetschef 1 och Undersköterska 1 finns det inte tillräckligt mycket tid för den 

miljöansvarige att jobba med miljöfrågor. Undersköterska 1 anser att det skulle vara en 

möjliggörare om det fanns mer personal på akutmottagningen, så att hen kan egna mer tid åt 

miljöfrågor. Azmal et al. (2014) och Grose et al. (2012) lyfter även upp mer personal som en 

möjliggörare. En annan barriär som belysts i forskningen är utbildningar. Petre et al. (2019) 

menar att ekonomin styr hur dessa prioriteras eftersom utbildning är en kostsam åtgärd. 

Eftersom ekonomi är en stor barriär blir det svårt att göra någonting åt det med tanke på den 

ekonomiska ansträngningen inom NSÖ, samtidigt är det positivt att det ifrågasätts bland 

personalen och anses som en viktig fråga. Det är även något som Vårdenhetschef 2 tar upp men 

hen tror att bristande resurser också kan användas som en ursäkt till att inte engagera sig i 

miljöarbete.  

Ekonomiska begränsningar har även påverkat inköpen av instrument. Engångsinstrument anses 

vara gynnsamt ur ett budgetperspektiv men mindre gynnsamt ur ett miljömässigt perspektiv. 

Regionen prioriterar de som behöver vård före inköp av dyrare flergångsartiklar förklarar 

Vårdenhetschef 1. Azmal et al. (2014) understryker att hållbar ekonomi anses vara en av de 

viktigaste möjliggörarna när det kommer till att skapa ett hållbart sjukhus. Fler av 

respondenterna har påpekat att det inte är miljövänligt att köpa engångsartiklar på grund av 

utsläpp från transporter samt att det genererar stora mängder skräp. Det blir tydligt att 

miljöansvar är något som blir nedprioriterat vid inköp och budgetering, vilket skapar en barriär 

för att uppnå en hållbar sjukvård inom avdelningarna och på regional nivå. Det som skulle 

kunna bli en möjliggörare för sjukvårdens miljöarbete är att priserna regleras på dessa produkter 

och tjänster genom avgifter och skatter förklarar Tudor et.al., (2007.a). 

Samtidigt som engångsartiklar ses som en miljöbov är de ändå viktiga att använda ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Det var fler av respondenter som ifrågasatte varför engångsartiklar 

köps in ur ett miljöperspektiv. Undersköterska 1 förklarade att kostnaden för engångsartiklar är 

mycket lägre än kostnaden för vård av infektioner. Frågan är om det finns en stor skillnad ur ett 

patientsäkerhetsskäl med att använda engångsartiklar istället för egensteriliserade 

flergångsartiklar. Om det finns vinning ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt 

perspektiv är det svårt att argumentera för miljö på ett sjukhus med en redan ansträngd budget.  

 

  



 
 

8. Avslutande diskussion 
Denna studie syftar till att analysera barriärer och möjliggörare för miljöarbetet på 

akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping med 

huvudfokus på återvinning. Utifrån frågeställningarna har studien nedan kommit fram till 

följande:   

8.1.1 Hur ser attityderna till miljöarbetet ut?  

Attityderna ser olika ut på de två avdelningarna enligt respondenterna och det är generellt lägre 

motivation på akutmottagningen, jämfört med akutvårdsavdelningen. Respondenterna 

uppfattade att attityderna skilde sig åt hos medarbetarna på avdelningarna när det kommer till 

återvinning och miljöarbete. Empirin visar på att de olika avdelningarna har olika syften och då 

olika förutsättningar, när det kommer exempelvis till tid och resursfördelning. Även 

respondenternas olika arbetsuppgifter kan spegla deras uppfattningar, då de har olika roller 

inom miljöarbetet. Exempelvis Undersköterska 1 har en större roll i att kommunicera 

miljöarbete till personalen på akutmottagningen än exempelvis Miljösamordnaren.  

8.1.2 Vilka barriärer upplevs försvåra arbetet med återvinning? 

Administration och kommunikation går hand i hand på akutvårdsavdelningen och 

akutmottagningen, och det beskrivs i dagsläget som en barriär på grund av att kommunikationen 

är begränsad inom NSÖ. Även Grose et al. (2012) och Tudor et al. (2007.a) tar upp detta som 

en barriär. Okunskap är en annan barriär som upplevdes bland respondenterna i form av 

kunskapsluckor inom miljöarbetet. Azmal et al. (2014), Petre et al. (2019) och Vogt et al. (2014) 

understryker även att detta är barriärer. En av de större och mer övergripande barriärerna som 

upplevdes på avdelningarna var ekonomi, eftersom NSÖ redan har en ansträngd budget måste 

avdelningarna spara in där det går och på så sätt blir miljöarbetet lägre prioriterat. Ekonomi är 

även något som Azmal et al. (2014), Grose et al. (2012) och Tudor et al. (2007.a) identifierats 

som en barriär. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det finns stora barriärer som kan försvåra 

och som försvårar miljöarbetet och måste lösas för att få ett förbättrat miljöarbete på 

avdelningarna.   

 8.1.3 Vilka möjliggörare upplevs underlätta arbetet med återvinning? 

Det som sågs som möjliggörare var bland annat en ökad kommunikation inom administrationen 

och mellan chefer och anställda, detta skulle i sin tur gynna miljöarbetet. Administration tas 

upp av samtliga analyserade studier som en möjliggörare. En annan viktig möjliggörare är att 

fånga upp de drivkrafter som finns hos personalen. Detta kan skapa positiva attityder på 

avdelningarna. Studien visar även att cheferna måste bli bättre på att visa ett starkare 

engagemang mot de medarbetare som vill och som jobbar med miljö för att bygga hållbara 

normer. Inom administrationen ses miljöcertifieringen som en drivkraft och en möjliggörare att 

skapa hållbara mål inom verksamheten. Teknik ansågs vara en administrativ och kommunikativ 

möjliggörare och respondenterna ansåg att det är något som de på akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen vill utveckla. Fler av respondenterna ansåg att mer utbildning inom 

hållbarhet är en möjliggörare som kan hjälpa dem i sin yrkesroll. Azmal et al. (2014), Petre et 



 
 

al. (2019) Tudor et al. (2007.a) och Vogt et al. (2014) tar även upp utbildningen som en 

möjliggörare. Studien stödjer respondenternas argument för att mer utbildning om miljö och 

hållbarhet behövs då vår empiri visade att en av fem respondenter hade fått tagit del av en sådan 

utbildning. Något som respondenterna föll tillbaka på under intervjun vad de nya 

sopsorteringslösningarna i personalrummet, vilket kan ha och göra med att de precis hade infört 

dem. Den nya sophanteringslösningen i lunchrummet var en utav  akutmottagningens största 

miljöåtgärder i år och ansågs som en möjliggörare och en motivationshöjare när det kommer 

till återvinning och miljöarbete. Att satsa på och budgetera miljövänliga varor, miljöarbete, och 

att hitta ekonomisk vinning ansågs vara en stor möjliggörare, detta understryker även Azmal et 

al. (2014) i sin studie. De möjliggörare som togs upp av respondenterna hade koppling till de 

vetenskapliga studierna. Vi kan se i studiens empiri att respondenterna har kunskapen kring vad 

som kan förbättras, vilket vi anser är positivt då det möjliggör ett lyckat miljö- och 

hållbarhetsarbete. 

 

8.2 Framtida utvecklingsmöjligheter 
Även om denna studie kan ha bidragit till att fylla en liten del av den kunskapslucka som finns 

inom forskningsområdet så finns det stort potential och relevans för liknande studier. 

Exempelvis kan likande studier med samma metod göras på andra organisationer inom vården 

då samtliga av våra respondenter tyckte att den här studien var viktig och användbar inom 

organisationen då den tydligt visade vilka barriärer och möjliggörare som upplevdes på 

avdelningarna. Det skulle även vara intressant att undersöka andra organisationer inom Region 

Östergötland för att se hur implementeringen av ISO 14001 certifieringen fungerar i andra delar 

av regionen. Ett annat intressant tema som bland annat Miljösamordnaren tog upp som ett 

problem var de långa transportsträckorna med privat bil inom NSÖ, där det finns goda 

möjligheter för en liknande studie med fokus på hållbara transporter.  
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Bilaga 1.  

Region Östergötland 2019.c Övergripande mål, Region Östergötlands miljöarbete. 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2. 

Intervjuguide  

Info till respondenterna:   

• Intervjun är frivillig att delta i.   

• Intervjun beräknas max ta en timme.  

• Intervjun är till för att ge oss en bredare förståelse kring hinder och möjliggörare.   

• Vi skickar frågorna är för att du ska känna dig mer bekväm under intervjun, du 

behöver inte förbereda dig på något sätt.   

• Vi hanterar dina personuppgifter enligt EUs GDPR-direktiv.  

• Intervjun kommer att spelas in för att underlätta transkribering, och inspelningen 

kommer enbart att bearbetas av författarna.   

• Denna uppsats kommer publiceras via Linköpingsuniversitet.  

• Du har rätt att när som helst att dra tillbaka ditt samtycke, det är bara att kontakta oss.  

• Du kommer att vara anonym och vi kommer ej att publicera ditt namn, däremot är vi 

intresserade av yrkesroll vid godkännande.   

   

Intervjufrågor: 

Inledande frågor   

1. Berätta om din yrkesroll?   

a. Ansvarsområden?  

b. Hur länge har du jobbat inom vården?   

2. Har du tagit del av någon hållbarhetsutbildning under dina studier eller på jobbet?  

a. Givande/användbart eller överflödigt?  

Individuell uppfattning   

3. Upplever du att det finns tid för att engagera sig i hållbarhetsfrågor på jobbet?   

a. Engagerar du dig i hållbarhetsfrågor på arbetstid?  

b. Har du något konkret exempel?  

c. Har du tagit del av miljöpolicyn?  

d. Tycker du att hållbarhetsfrågor är viktiga inom vården?   

4. Hur upplever du att hållbarhetsfrågor kommuniceras inom verksamheten?   

a. Tex. Kommuniceras det horisontellt genom verksamheten, eller går de mer 

uppifrån och ner (från chef till golv).  

Allmänuppfattning   

5. Berätta om miljöarbetet på Akutmottagningen.  

a. Hur ser motivationen till miljöarbetet ut?  

b. Inställningar, generell upplevelse med mera.   

c.  fungerar väl/inte fungerar väl, är kul/tråkigt, smidigt/osmidigt med mera.   

6. Varför är användandet av engångsartiklar inom vården, så stort?   



 
 

a. I vilken utsträckning använder ni er av engångsprodukter av återvunnet 

material?  

7. Hur sorterar ni i dagsläget? (engångsartiklar)  

a. Hur fungerar sorteringen ute på akuten, vad finns det för 

sorteringsmöjligheter.    

b. Hur fungerar sorteringen i lunchrummet, vad finns det för 

sorteringsmöjligheter.   

8. Hur upplever du arbetet kring källsorteringen på Akutmottagningen?  

a. barriärer   

b. möjliggörare   

c. Förbättringsmöjligheter  

d. Framtida utvecklingsmöjligheter.  

Avslutande och sammanfattande del   

9. Är det något du vill tillägga kring det vi har pratat om? 

 

 

  



 
 

Bilaga 3.  

Intervjuguide (miljösamordnare) 

Info till respondenterna:   

• Intervjun är frivillig att delta i.   

• Intervjun beräknas max ta en timme.  

• Intervjun är till för att ge oss en bredare förståelse kring hinder och möjliggörare.   

• Vi skickar frågorna är för att du ska känna dig mer bekväm under intervjun, du 

behöver inte förbereda dig på något sätt.   

• Vi hanterar dina personuppgifter enligt EUs GDPR-direktiv.  

• Intervjun kommer att spelas in för att underlätta transkribering, och inspelningen 

kommer enbart att bearbetas av författarna.   

• Denna uppsats kommer publiceras via Linköpingsuniversitet.  

• Du har rätt att när som helst att dra tillbaka ditt samtycke, det är bara att kontakta oss.  

• Du kommer att vara anonym och vi kommer ej att publicera ditt namn, däremot är vi 

intresserade av yrkesroll vid godkännande.   

  

Intervjufrågor 

Inledande frågor   

1. Berätta om din yrkesroll?   

a. Ansvarsområden?   

b. Hur länge har du jobbat med miljö inom vården?   

2. Hur upplever du din roll som miljösamordnare på Vrinnevisjukhuset?  

a. Inflytande och förtroende   

Individuell uppfattning   

3. Upplever du att det finns tid på Akutmottagningen för att engagera sig i 

hållbarhetsfrågor?   

a. Har du något konkret exempel?  

b. Tycker du att hållbarhetsfrågor är viktiga inom vården?   

c. Vilka hållbarhetsfrågor tycker du är viktigast på Akutmottagningen?  

4. Berätta om er miljöpolicy  

a. Vad baserar ni miljöpolicyn på  

b. Hur har ni tänkt i utformningen av miljöpolicyn?  

5. Hur upplever du att hållbarhetsfrågor kommuniceras inom verksamheten?   

a. Tex. Kommuniceras det horisontellt genom verksamheten, eller går de mer 

uppifrån och ner (från chef till golv).  

Allmänuppfattning   

6. Berätta om miljöarbetet på Akutmottagningen.  

a. Hur ser motivationen till miljöarbetet ut i dagsläget på Akutmottagningen?  

b. Inställningar, generell upplevelse med mera.   



 
 

c.  fungerar väl/inte fungerar väl, kul/tråkigt, smidigt/osmidigt med mera.  

7. Varför är användandet av engångsartiklar inom vården, så stort?   

a. I vilken utsträckning använder ni er av engångsprodukter av återvunnet 

material?   

8. Berätta om sorteringen i dagsläget? (engångsartiklar)  

a. Hur fungerar sorteringen ute på akuten, vad finns det för 

sorteringsmöjligheter.    

b. Hur fungerar sorteringen i lunchrummet, vad finns det för 

sorteringsmöjligheter.   

9. Hur upplever du arbetet kring källsorteringen på Akutmottagningen?  

a. Barriärer   

b.  Möjliggörare  

c. Förbättringsmöjligheter  

d. Framtida utvecklingsmöjligheter   

Avslutande och sammanfattande del   

10. Upplever du att det finns en kunskapslucka inom området för vår studie?  

a. Är detta nått som du kommer ha nytta av i din yrkesroll.   

b. Har du några tips på likande studier?  

11. Är det något du vill tillägga kring det vi har pratat om? 

 

Bilaga 4.  

Samtycke till personuppgiftsbehandling  

Samtycker du till att dina personuppgifter i form av arbetstitel och inspelningen får 

behandlas av Mathias Björkman och Emma Fridh studenter vid Linköpings universitet för 
följande ändamål: Lärande ändamål och i C-uppsats som kommer att publiceras. 

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:  

• transkriberingen och inspelningen kommer att sparas digitalt i ett säkert internt 

nätverk som enbart Mathias Björkman och Emma Fridh har tillgång till.  

• Arbetes titeln kommer att vara offentlig och tillgänglig I uppsatsen via Linköping 

universitet.  

Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta 

samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har 

gett ditt frivilliga samtycke. 

Vill du läsa mer om Linköpings universitets integritetspolicy gå in på liu.se. Samtycket är 

giltigt till och med 2019-06-13. Du har rätt att när som helst innan detta datum ta tillbaka 

ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Mathias Björkman 

(matbj309@student.liu.se) eller på registrator@liu.se  Vi kommer i så fall upphöra att 

behandla personuppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke.  

mailto:matbj309@student.liu.se
mailto:registrator@liu.se


 
 

Uppgifter som ingår i resultat som redan har publicerats kommer dock inte att påverkas 

av att ditt samtycke återkallas. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet 

med svensk lag. Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. 

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har klagomål 

på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via 
dataskyddsombud@liu.se.  

Samtycker du till att Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter i enlighet 
med ovanstående. 
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